
A mauthauseni fogolyé let utótörté nete l946-ban
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lyaival Rdtkai Károly, Palásti László, é s a Magyar Nem-
zet kisgazdapárti f munkatársa, Parra4i György több-
ször is foglalkozott. A lágerban egy esztend t eltöltött
Parragi már 194' vé gé n megí rta a tábor 1944_ é vi kará-
csonyának, Palásti P1llats1hek Elemé r gé gé szprofesszor
pedig mauthauseni fogsága utoIsó heteinek törté ne-
té t,

A polgári ú jságí rás Ieles alakja, Rátkai Károly fel-
idé zte az Auschwitzból l945 februáriában Mauthau-
senba szál]í tottak kí nszenvedé seit, a tömeges fagyha-
lált, valamint TolIai Simon lapkiadó megpróbáltatása-
it é s meggyilkolását, Palásti ezen kí vül Madarassy-Becft
Marcell bankelnök tragé diáiáról is í rt, A hosszú
Vagonutat tett n k l945, április 29-i mauthauseni é r,
kezé sé t a Ké pes Figyei ben dr. FöIdes É va í rta meg. A
lapok emellett hí rt adtak a Bé csú jhely melletti
lichtenwörthi n i tábor magyar áldozatainak temeté -
sé r l, é s a Pozsony melletti Engelauban fennállt
ké nyszermunkatábor  reinek bé csi peré r l , A Világ cí -
m  lap Viktor Zolllr SS-Hauptsturmführer né metorszá-
gi elfogásáról tájé koztatott, aki Mauthausenban
1942-ig ziereis táborparancsnok adjutánSa, l945 máiu-
sáig a mellé ktáborok felügyeló|e volt-'

Alaptalan szenzációkelté sek, a lágerbeli né pirtás-
ban törté ntek hitelé t rontó hazudozások, hí resztelé -
sek iS teret kaptak, A KLM Volt foglya, Dr Klár Zollán
f orvos február 2 l -é n a Szálasi perben ,,szerepelt", El-
mondása szerint az l94r. január 8,án Mauthausenba
é rkezett ,,els  budapesti zsidószállí tmány" tagjait a
24O f s batakkban ú gy bezsú folták, hogy a 87 cm-es
p ccsen heten feküdtek. ,,Mé ltóztassé k elké pzelni" -
sorolta a bí róságnak -,,három ember feküdt hosszá,
ban, azután iött szé lessé gben egy ember, majd másik
kettó, ezekre rájött keresztbe öt, hat, esetleg hé t", A
nyomorú ság következté ben persze,,,öt hé ten belü] 98
százalé k" elhalt, A né pbí róság elnöke elfogadta ezt a
zaglnra ságot , 
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A Demokrácia l94ó. április 7-i cikke szerint Klár
,,megí rta emlé kiratait. A m  New Yorkban jelenik meg,
egyid ben magyar, angol, né met nyelven", A törté ntek
egyoldalú , solozatos (é s é rtelmetlen) meghamisí tásá-
ban a KLM tú lé l je sajnos tovább haladt. Kitaiálásai
mellett ,,agonizáló mártí rok uto]só szavainak feljegy-
zé sé re" hivatkozott, A saját szerepé t nagyí tó manipu-

Dr. szlta szabolcs törté né sz a pé csl lanus Pannonlü§ Ttldo-
mány€€yetem docens€, a Magya. Auschwttz Alapí tvány (Holo-
cáu§t Dokümentáclós Központ) tgaz8atóia. Legütóbb 1999.
é vi l. sámunkban közöltú k í rá§át.

il. SZIZAI

szita szabolcs

lációi aligha é rdemelné nek több figyelmet, de a Jeg-
szembet n bb hamisí tásainak cáfolata elengedhetet-
len,

A máig lappangó(?) emlé kirat szerz ie nem volt a
mauthauseni Russenlager (betegtábor),,egyetlen
é letben maradt orvosa", nem fogta le,,sorstársai szá-
zezreinek szemé t". Ugyanú gy valótlan, hogy ,,mind,
öSSze tizenheten" é lté k tú I a betegtábort- Fantáziálás,
hogy Szálasi Ferenc é s a nyilaskeresztes kormány ti-
Zenhé t(!) tagia családostól l945. ápriliS 8-án a KLM-
be é rkezett, ott é jszakára a volt SS-bordé lyban helyez-
kedtek e],a

Megdöbbent , kiemelt hí radása Volt a Világ cí m 
lapnak, hogy Budapesten forgalomba kerültek a
mauthauseni koncentrációs táborban,,emberi hullák-
ból ké szí tett RlF (Rein Jüdisches Fett - tiszta Zsidó Zsi-
radé k) feliratú  szappanok"', l945 iú liusában Ausztriá-
bóJ borotvaszappanké nt hozták közvetí t k a fóváros,
ba, s a piacokon árulták_ A behozott ké tezer darabból
az é ber Gazdasági Rendé szeti Osztá]y a mé g raktárban
talált ezlet lefoglalta, A vegyvizsgálat azután ,,ké tsé g-
kí vú l" megállapí totta, hogy ezek,,a mauthauseni ha-
lálgyát mellett ké szültek",

Az ügyben a DeportáItakat Gondozó Bizottság
(DEGOB) is fellé pett, a felvásároltatott szappanokat
kegyeletesen kí vánta elföldeltetni, l94ó tavaszán te-
hát a korábban alaposan megcáfolt ,,szappanlegenda"
ismé t felbukkant. A továbbiakban nem közölté k, hogy
a KLM-hez semmifé Ie szappangyár, ilyen munkahely
nem tartozott.

U gyan csak i:," [H[?, T'i,:ffi :".'."§
november 9-i közlemé nye. A Wels városhoz köze]i
Lambachot - bé csi ielenté sre hivatkozva - a KLM
egyik gy |t táborának nevezte, ahol ,,a haláltábor kö-
zel hú szezer megölt foglyának tömegsí rját tárták fel"Ó,

Visszaté r  motí vum a telies mauthauseni fogolylista
megtalálása (pl. Milloft Sándor kormánybiztos l94ó,
iú nius l8-án, a Világosságban publikált nyilatkozatá-
ban). A kiemelt hí rek sorában, a Haladás hasábjain'
az é v vé gé n felbukkant a ,,mauthauseni halálkönyv" is,
Találhattak ezid ben is né vlistákat, irathalmazokat,
küls  munkaosztagok dokumentációiát, exhumációk,
halotti anyakönlvezé sek is törté ntek, de teljes fogoly
vagy halotti lista a KLM m ködé se idejé b l nem lé te-
Zett.

l94ó máí ciusában a Magyar Távirati lroda é gisze
alatt m köd  Kózvé lemé nykutató Inté Zet felmé ré st
ké szí tett a magyar zsidók köré ben, Ennek eredmé nye
szerint csak l2 száza]é kuk é lte tú l az üldözteté st csa-
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ládtag eiveszté se né lkül_ Megdöbbent  volt, hogy a
hazai zsidóság ó4, a faii törvé nyek miatt zsidónak mi-
n sült kereszté nyek 40 száza]é ka kí vánt kivándorolni,
s hozzájuk mé g l0 ,l2 százalé knyi ,,habozó csoport"
|áruIt,3

A Gestapo Fogházviseltek Köre (GFK) az é v els  hó,
napjaiban rendezte sorait. Ügyvezet iük, Erd s ]en 
igazgató budapesti hivatali helyisé gé ben inkább a ve,
zet sé g ú lé sezett,,Alapszabályának rendezetlensé ge"
cí mé n a Magyar Államrend rsé g budapesti f kapi-
tányságának Államrendé szeti Osztálya (az októberben
alakult Államvé delmi osztály, az ÁVo el dleni ,,vizsgá-
lódásba" kezdett. A né met megszállás második é vfor-
dulóján tartott taggy lé sé n a 250 tagon kí vül egy
rend rnyomozó f hadnagy is ré sztvett,

A Vizsgálati csoportvezet  által láttamozott ielenté -
Se szerint a GFK-nak ekkor ó32 é rI í é lfi, l8l n ) tagja
volt, A leromlott, a né metek által kirabolt tagok segé -
lyezé sé t több forrásból, folyamatosan vé gezté k. Az
anyagiak teré n ,,ké rni fogiák a GFK tagjai elvett birto-
kaiból a meghagyott száz holdon felül mé g l00 hold
visszaadását, valamint azt, hogy a tagok IefoglaJt laká-
sait visszaadják, továbbiakban pedig a kiigé nylé sek
alóli mentesí té St",

A nyomozó jelentette| a gy lé sen az ifjú ság demok-
ratikus szellem  nevelé se is hangot kapott, Ennek é r-
deké ben egyes tagiait a kör a rádióban kí vánta meg-
szólaltatni, de azt ismeretlen okból nem engedé lyez-
té k. Papp-Koleszár Bertalan, a Szociáldemokrata Párt
hivatalos el adója ezután kifejtette, ,,a fasizmus ma-
radványait a legaprólé kosabban el kell távolí tani",
Peqer Károly ,,az átformálás é rdeké ben" ugyancsak az
ifjú ság nevelé sé t szorgalmazta,,,mindenké ppen meg
kell szerezni a rádión keí esztül való oktatás lehet sé -
gé t", A,,rendben vé get é rt" ülé sen e]fogadták, hogy a
svábhegyi Melinda szállón é s a Gyorskocsi utcai fog-
házon szenvedé seik megöí ökí té sé re a nyáron emlé k-
táblákat avatnak.'0

A vo lt [il,,^ ?J :iái j;3;ii'J?Í , jffi ': J," iT -

dapesti é kszeré sz mauthauseni é lelemátadás okán -
mé g a láger nyomorában törté nt megegyezé sre hivat,
kozva - karóráké rt indí tott keresetet öt fogo]ytáí sa el,
len, A budapesti törvé nyszé k elutasí totta a kárigé nyt,
,,A jóerkölcsökbe ütkóz  ügylet törvé nyes vé delemben
nem ré szesü|het"- hangzott az í té |et,'

Ugyancsak áprilisban törté nt BaÉ d! Szilárd nyugál-
lományú  altábornagy, volt mauthauseni fogoly elrab-
lása. Másfé l é wel korábban a Skorzeny-kommandó é s
a Gestapo hurcolta el, ezú ttal viszont szombathelyi
ViSSzavonultságából,,ismeretlen tettesek", AZ esetr l
csak öt nap után adtak hí rt azzal, hogy az elkóvet k
valószí n leg,,nyugatos - a kötelez  kitelepú lé sr l,
Nyugatról hazaté rt - tiSztek" Voltak, akik Bakay hivata-
los meghallgatásátóI ,,tartottak". Té nyIegesen a ma-
gyar Katonapolitikai osztály, é s a szovjet katonai ha-
tóSágok ,,mintegy rutinból" csaptak le a Keleti Meg-
szálló Csoport volt parancsnokára, A szovjet hadbí ró,
ság  rizeté ben Baden bei Wienben alaptalanul e]í té l-
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té k, l99l-ben elismerté k, hogy Sopronk hidáa 1947.
március l7,é n titokban kivé gezté kl', Nyughelye máig
ismeretlen,

Jú nius l7-é n ké mkedé s, az angolokkal való együtt-
m ködé s igaztalan vádjávai letartóztatták é S elhurcol-
ták a 40 é ves dr, Lalos lván tanárt, A Gestapo el tti bú -
ne az volt, hogy sa|át kiadású  könyvé ben l939-ben ( | )

az eI re látható né met veresé gr l í rt. Hangsú lyozta,
hogy a né met politikának olyan cé ljai is vannak, ame-
lyek nem egyeztethet k össze a magyar é rdekekkel,''
A szoviet hadbí róság i947, jú nius l4.é n tizenöt é VIe
í té lte, Munkatábori szenvedóseire l949, szeptember
l9-é n Karagandában, a tartaguli kórházban a halál
tett pontot. l997. december l9-é n Moszkvában reha-
bilitáhák.

Rátkai Károly a Ké pes Figyel ben árnyaltan é rté kel-
te az egyházak é s f papjaik korábbi magatartását, ligy
vé lte, a Szálasi-uralom bekövetkezé sé é rt, a zsidóság
nagy ré szé nek legyilkolásáé tt, az ország tragikus
összeomlásáé rt az egyházak egyes vezet inek is vise]-
niük kell a fele] ssé g ráluk es  ré szé t, F hajtással á1-
dozott a kivé teles egyé nisé g  Apor Vilmos gy ri püs-
pök helytállásának, de a f pásztorok korábbi megnyil-
vánulásait, eseti é s halk tiltakozásait,,rizikó né lküli-
nek" tartotta, Nem tapasztalta, hogy é letüket kockáz,
tatva SZembeszálltak voIna aZ áradattal, ,,Láttam
Mauthausenban mindenfajta papot, olaszt, franciát,
csehet, lengyelt eleget, magyart egyet sem."'o

Ebben iilj§ffiiliái: ffi:i1#?;i,Xl
matosan támadta_ A kisgazdapárti politikus nem en-
gedte kiparancsolni magát a magyar demokráciából,
bár tudta, hogy a lap, módszerei alapián ,,internálótá-
borba é s börtönbe iS juttathatia", Szerinte nem lehet
megtörni benne azoknak az igazságoknak ereié t é s fé -
nyé t, melyeket a hitlerista koncentrációs táborban
fölismert. A kommunista ú jsághoz inté zett egyik Vá]a-
szában a diktatú ra veszé lyé re intett, ismé t lágerbeli
tapaszta]ataira hivatkozott. ,,A Szabad Né p 'demokrá-
ciája' teremthet ú i lelki vagy fizikai Mauthausent, eb-
ben é ppoly er sszí y  é s der slelk  leszek, bármit is
tartogasson számomra, mint Mauthausenban vol-
tam,"''

Nyárra a DEGoB dokumentációs ré szlege lezárta
é rté kes munkáját. A b  egy esztend n át a munka-
szolgálatosokkaI, deportáltakkal ké szült 4ó00 iegyz -
könyv a Zsidó Világkongresszushoz (ZSVK) került,
ahogy ezek feldolgozásai, a né pbí rósági tárgyalások
zsidó vonatkozású  anyagai, az üldözteté s magyaror-
SZági törté né Seihez kapcsolódó fé nyké p- é s iratdoku-
mentáció is. A ZSVK dokumentációs osztálya 1947 -

márciusáig további 370 jegyz könyvet ké szí tett,'u Az
egyedüIálló gy jtemé ny pé ldányait a né pbí rósági táí -
gyalásokon, a háború s b nösök felkutatásában figye-
lembe vetté k.

Millok Sándoí  hazahozatali kormánybiztos ismé t
Bé csben tárgyalt, Útiáról beSzé lve helyzetké pet adott,
Ré szeké nt hangsú lyozta, egyik,,cé lla az volt, hogy a
hadifoglyok, deportáltak é s menekültek között folyó



magyarellenes agitációt a Való helyzet feltárásával
hangsú lyozza". Klagenf urtban rádióbeszódet mondott
a magyarországi állapotokról. A segé lyosztás é s a
visszaté ré s ügyinté zé sé ben is (a menekültekr l, a ha,
difoglyokról lehetett szó) meg|elentek a vámszed k, a
hié nák. Millok augusztus elelé n kilenc {!) illeeális, il-
leté ktelen szervet feloszlatott, aZ eí edmé ny ismeret,
len, ''

A kormánybiztos eltöké lten kiállt a deportáltak
ügyé é rt. Az esetleg mé g kinntlé v k számáról azonban
már becslé sre sem vá|lalkozott, Felté telezte: talán
szovjet é s lengyel területen tartózkodhatnak mé g
olyanok, akikr l a hivatalos szervezetek nem tudnak,
Szeptemberben bí rálta az egyházakat, mert az ,,anti-
szemitizmus barbársága" elleni fellé pé sükben tartóz-
kodást tapasztalt,|3

A magyarországi - esetenké nt ismé t kirekeszt ,
gy lölköd  - megnyilvánulások szerencsé re messze
elmaradtak a Dunától é szakra törté ntekt l, Pozsony-
ban a partizánok augusztus 2-4-i kongresszusán, a
szlovák nemzeti felkelé s második é vfordulója id sza-
kában magyar, é s polgárellenes alapon, röplapokon
uszí tottak a visszaté rt zsidók, a szlovák nemzet é s a
csehszlovák köztársaság,,1egádázabb ellensé gei" el-
len,,, A ,,nemzeti felkel k, partizánok" nevé ben ki-
adott egyik röplap (MOsi vagq soha, ki a zsidókkal|) a
.,szlovákok vé delmé re" meghirdette, hogy nemzeti pog-
rom formájában csinál rendet, ,,zsidó é letek árán is",

A lé vai ,,szabadságharcosok" a város zsidótlaní tá-
sát, azaz vé gleges kitiltásukat é s Palesztinába távozá-
sukat követel  felhí vása 12 pontiát(!) a penetráns
gy lölet hatotta át, Tragikomikus, hogy a,,szlovák har-
cosok" követelé se a ,,HaláI a fasizmusra!" jelszóval zá-
rult,'n 1Ilyen é s ehhez hasonló embertelen Iöplapozást
mé g a volt hitleri Né metországban sem tapasztaltak.)
Mindezzel egybevágott, hogy HitleI buzgó kiszolgáló-
jából a ,,gy ztes" Csehszlovákia zászlaja alá futott,
igen gyorsan átvedlett volt Szlovenszko buzgó nacio-
nalistái, a magyar kisebbsé ggel szemben - a törté nel-
mi együtté lé s minden hagyományát, a nemzetköZi jo-
got is felrú gva - a kollektí v jogfosztás összes válfa'át
alkalmazták,

Ebben az id ben Linz környé ké n mé g három tábor-
ban voltak magyar deportáltak,  k a Nqárddi Miklós
pé nzügyminiszter által biztoSí tott alapbóI - Aaspitz Ig,
nác ré vé n - 35ó4 schilling gyorssegé lfi kaptak, talán a
hazajutáshoz. Linz mellett, a Wegscheid táborban
százötven árván maradt, deportált magyar gyermeket
gondoztak. Nekik ké t teherautón é lelmet küldtek,'0

októbeí  4-é n a nemzetgy lé s megszavazta a ma-
gyar zsidóságot é rt üldözé s megbé lyegzé sé r l é s kö-
vetkezmé nyeinek enyhí té sé r l szeptember 27 -é n be-
nyú jtott törvé nyjavaslatot |1946, é vi XxV törvé ny-
cikk). Magyarország Nemzetgy lé se ünnepé lyesen
megáliapí totta, hogy,,a let nt uralmi rendszernek
idegen befolyáson alapuló mindazok a rendelkezé sei
é s inté zkedé sei, amelyek az ország lakosságának egy
ré szé t izraelita vallása, illet leg zsidó származása cí -
mé n iogaitól megfosztották, emberi mé ltóságában
meggyalázták é s vé geredmé nyben többsé gé nek - ieg-

nagyobbré szt külföldi táborokban való - megsemmi-
sí té sé re vezettek: ellenkeznek az emberisé g örök esz-
mé nyeivel, a magyar né p erkölcsi felfogásával é s a
magyar jog szellemé vel. A Nemzetgy lé s mé lysé ges
megveté ssel bé lyegzi meg ezeket a rendelkezé seket é s
inté zkedé seket".'I

A kormány ;:i'T;lf;:*l""tfi3;
,,zsidórendeletet" hatál}.talaní tott, l947-ben a zsidó
javak, a kárpótlás vé grehaItási ügyeiben tizenegy,
l948,ban né gy rendeletet hozott, Az utolsó, a
l1-3l0/l948,Korm. számú  rendelet 1948. november
9-é n kelt,,,a zsidókra hátrányos megkülönbözteté st
tartalmazó egyes jogszabályok hatálya alá tartozott
magyar állampolgároknak külföldr 1 hazahozott javai
birtokba adása tárgyában","

P,z 1946. é vi ){XV törvé nycikk Vitáiában a Kisgazda-
párt nevé ben Parragi György szólt. A Szociáldemokra-
ta Párt szónoka, Száva lstván szerint a törué nyhozók
,,árkot hú znak a demokratikus Magyarország é s a mú lt
huszonöt é v rendszere köZé ". A töí vé nyt a magyar
né pnek é s a magya. demokráciának szóló elé gté tel-
ké nt é rté kelte.

Ké thlu Anna, a nemzetgy lé s alelnöke az alkalom-
ból, a Magyar Zsidók Országos Társadalmi Szövetsé ge
gy lé sé n, a törté ne]mi visszatekinté s után kijelentet-
te. ,,Nem mondhatjuk azt, hogy borí tsunk fátylat a
mú ltakra, mert ezt a mú itat nem szabad elfelejteni". A
magyar zsidóságot a politika küzd teré n való kiállásra
hí vta, a demokratikus politizálás felel ssé ge é s a ve-
leiáró áldozat mellett tett hitet,'3

Októberben megielent az els  hazai hí radás az
osztrák Schwarze Kreuz (FeketekereSZt) Szervezet m -
ködé sé r l, A deportáltak ügyeivel foglalkozó munka,
társai közlé sé re alapozva köZzé tetté k, hogy a
gunskircheni erd ben a deportálás áldozatainak elkü-
löní tett parcellát, sí rkövek állí tását vetté k tervbe,'a
Wiehel Tibor ú tián megküIdté k huszonkilenc we]si - a
fe|szabadulás után meghalt - magyar zsidó né vsorát,

A hó derekán Parragi Európa egyik ismert ú |ságí ró-
iát, az irodalmi Iiportokban kit nt olasz Alberto
s|rrentinit fogadta, Könnyen Szót é rtettek, mindketten
egy esztend n át a KLM foglyai voltak. Az olasz kollé -
ga elmondta, EuIópa-jáí ása közben Mauthausent is
megné zte. A láger üres, a blokkok közti tereket felver-
te a gaz, Csak a hí rhedt mauthauseni szé l iár-kel a fé -
lig nyitott nagykapun, az é l halottak egykori tábora a
halottak elhagyott városa lett.

Sonentini é s Parragi a találkozón arról beszé ltek,
,,mauthauseni é lmé nyeik" mennyire é lnek bennük,
Panagi ismé t hatáí ozottan fogalmazott, LeSZögeZte,
.,Mauthausen nemcsak arra kötelez, hogy politikai é s
szociális tanulságokat vonjunk le bel le, de arra is,
hogy küzdjünk a fasizmusnak minden maradványa, az
erószakosság, a pártterrot a lelkiismereti ké nyszer el-
len"." A szabad emberek szabad társadalmát csak a
tiszta demokrácia eszközeivel - ez párí ia eszmé nye
volt -, é s nem a fasizmusból átcsempé szett módsze-
rekkel lehet megvalósí tani,
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Ebben az id ben sok-sok remé ny hamvadozott- A
deportáltak Visszaté í é se gyakorlatilag lezárult- Az é v-
ben a kelet-európai országokból elhurcolt zsidók ezre-
inek magyarországi átvonulása (a DEGoB által a bu,
dapesti Erzsé bet otthonban kaptak Szá]láSt) mé g ie-
]ent s volt, de a hazai visszaté rtek száma igen lecsök-
kent, l l87 szemé lyt í rtak össze, A fennmaradt adatok
alapján, havi átlagban szeptemberig csupán százhar-
minckett t tett ki,'ó

A volt Gestapo foglyok összefogása továbbra is az
államrendé szeti osztály,,látóköré ben" maradt, Boros
rend rnyomozó alhadnagy november lr-é n lelentet-
te, hogy a kör alapszabálya a belügyminiszté riumban
van,,láttamozás vé gett, EZé rt egyesületi összeiöVete,
leket nem tartanak. Exponált tagjai é s vezet i rend-
szerteIenüI összejárnak"," Hatósági zaklatásuk, meg-
fé lemlí té sük feItehet Ieg folyamatos lehetett, a mód-
|át csak felté telezhetiük,

Több volt mauthauseni fogoly ,,leIeplezé se" is
nyilvánosságot kapott, Korábban a zsi-

dók zsarolásáva|, kollaborációval gyanú sí tott, aZ ú i
politikai rend Isé g által interná]t S zörtsetl István pálya-
futásáról cikkeztek, majd vité z Görgeu Vince haditudó-
sí tó, a,,vé resszájú  háború s uszí tó" peré r l," Negatí v
pé ldák voltak, Mindketten a Gestapo számára váltak
ké nyelmetlenné , emiatt járták meg MauthauSent,
(Görgey csak,,átfutó" Volt, A né metek visszahozták
Budapestre, s a rádióban a,,vé gsó kitartásra" buzdí -
tott, )

1946  szé t l ,,Ki a né p ellensé geivel a koalí cióbóI|" jelszó-
val a terme]é s é s a hitel állami irányí tás alá helyezé -
sé é rt, a bankok é s a külkereskedelem állami ellen r-
zé sé nek megkaparintásáé rt, a ,,kartellek é s bankok
uzsorája e|len" fol}t - a Magyar Kommunista párt
(MKP) által szünetlen é lezett - belpolitikai harc. A
Szabad Né p december 3-i száma (nem el szöI) meg,
áIlapí totta, hogy a Weiss Manfré d-üzemek tula jdono-
sai ,,szabotázsig men  nemtör dömsé ggel" viszik az
ügyeket. ,,Nem akarják a magyar gyárat fe|leszteni",
Emiatt a gyárakat állami kezelé sbe kell venni, ez,,a
demokratikus államhatalom legelemibb é rdeke".

A szándé kos torzí tások, durva hamisí tások özöne az
é v december 29-é n, a Mauthausen nimbusza cí m  ,,fi-
gyelmeztet " cikkben öltött sajátos alakot- Formailag
a Magyar Nemzet karácsonyi számában közölt (a Sza-
bad Né p szóhasználatát egyes korábbi szé ls jobbol-
dali lapok kifejezé seivel igen találóan összevet ) cso-
portosí tással szállt Vitába, AZé rt ké szülhetett, mert a
lap kollektí vája,,a fasizmus üldözöttié nek szerepé ben
akar tetszelegni". Majd a szerz , Betlen Oszkár - a té -
nyeknek megfelel en - megállapí totta, ,,nem minden-
ki antifasiszta h s, akit a né metek börtönbe vetettek,
deportáltak",

A ,,fé mielzett demokraták" elleni támadáS kioktató,
szellemtelenül fölé nyes hangvé telt közvetí t. ,,A de-
mokratának nem aZ aZ ismé rve, hogy Mauthausent
iárt, hanem az, hogy demokrata." Mauthausen volt
foglyai ,,nem a demokrácia h sei". Kevesen tartották
be fogadalmukat. Újra pé nzsóvárok lettek, többen is-
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mé t belevetetté k magukat a pé nzhajhászás áradatába,
Mauthausenban, Dachauban esküdöztek, hogy a iöv ,
ben megbecsülik a munkát, szeré ny é letet fognak é lni,

,,A táborokban örök szövetsé get esküdtek a kommu-
nistáknak", (! , . , ) de hazaté rve ,,a polgári jólé t simoga-
tó falai között ismé t megtalálták kommunistae]]enes
meggy z dé süket, Mauthausent emlegetik, de megfe-
]edkeznek Mauthausenl l. A t ke hatalma er sebb
raituk Mauthausenné l". A cikk csú cspontja a kommu-
nisták küldeté sé nek hirdeté se_  k az igazság leté te-
mé nyesei. Betlen szerint igazukat - minden vaIódi de-
mokrata igazával egyez en (!) - bizonyí tja, hogy a né p
ió]é té t, szabadságát, fejl dé sé t szolgálják, esküdt el-
lensé gei mindennek, ami ezt a í ei| dé st veszé lyeztetj,
,,EZé rt nincs szüksé gük hamis mauthauseni nimbu-
szokra."'n

A Szabad Né pben kipellengé rezetteket f ké nt pol,
gári, erköcsi tartáSuk miatt tekintetté k a let nt rend-
szelt restauIálni akaró kiszorí tandóknak, a,,né pi de-
mokrácia ellensé geinek"_ Mé e tartották magukat. Ei-
lenálltak, tiltakoztak, é s mí g módjukban állt, csele-
kedtek a törvé nyeken átgázoló, hatalomra tör 
Sztálin-hí v k é s kiszolgálóik módszerei ellen,

A kirekeszté st, a százezrek halálát örökre meg rizni,
vagy id vel feleIteni, megbocsátani; valamiké pp kien-
gesztel dni vagy az ilyen szándé kokat visszautasí tan i,
ezek a kí nzó ké rdé sek az üldözteté st tú lé l kné l napi
té mának számí tottak, AZ áté ltek mé g valamennyire
összetartó er t is ielentettek. A volt kisegí t  munka-
szolgálatosok századonké nt össze|ártak, a - sokszor
hangos - né pbí rósági tárgyalásokon folyamatosan
megjelentek, tanú skodtak, A szenvedé s irodalma egy-
re szé lesedett, ebben a gettóé letet, a ké nyszermunka
válfalait é ppú gy megörökí tetté k, mint Mauthausent,
é s a deportálás vé gállomását, Gunskirchent,

B u dap esten ilx:L"j::lfu 
,.,-,"T 

lÍ  i:J 
a mártí roké , Siratták a megölt í okonokat, barátokat,
volt sorstársakat, legtöbbször az l944 márciusa el tti
közössé g nagyobbik felé t. Megindultak a hosszan el,
hú zódó haloná nyilvání tási eljárások, Sok helyütt el-
temetté k a meggyalázott tóratekercseket, é s mellé jük
Auschwitzból hozott hamut helyeztek, Mé g emlé ktáb-
lákat, nevekkel zsú folt emlé kfa]akat avattak, amikor a
visszaverg dött vidé ki zsidóság növekv  ré sze ú tra ké -
szült- Több okból a kivándorlást választották,

A volt deportáltak az ú jrakezdé s küzdelmeiben sok-
szor ellensé ges é rzületet tapasztaltak, magukra ha-
gyottságról beszé ltek. AZ áté ltek kitórölhetet]enül
bennük ragadtak. Ezt a terhet tí zezrek cipelté k, de
több magas m veltsé g , tárgyilagosan gondolkodó
zsidó sem bí rt megszabadulni a korábbi üldöZöttsé g
é s megbé lyegzé s é rzé sé t l_ }  1946. é vi XXV törvé ny
szelleme nem é rvé nyesült, több hivatalos nyilatkozat
ellené re inkább az elhallgatás nyert teret_ A kié lezett
politikai küzdelemben a társadalmi lelkiismeret
visszaszorult, a b nbánat, a kiengesztelé s gyenge
szándé ka elenyé szett,

A politikai pártok ünnepé lyes alkalmakkor hango-



San elí té lté k a korábbi üldöZteté st, Nagyobb ré szben
pedig ú j honfoglalásról beszé ltek, CseIekv en támo-
gatták a - gyakran csak ,,svábokké nt" emlí tett - hazai
né metek százezreinek kií ekeszté sé t, kifosztását é s ki-
 Zeté sé t, Máskor (f ké nt a tag- é s szavazatszerzé si
kampányokban] nyí ltan vagy leplezve, de tartalmilag
egyé rtelm  hangulatkelté s fol}t az,,ú jra csak kereske-
d , é l sdi", esetenké nt a ,,bosszú álló" zsidók ellen.

A Magyarországon a zsidóknál terjed ,,nincs többé
sem hazánk, sem házunk" jeiensé g - ú gy is, mint a
közben lezailott zsidóel]enes kilengé sek. a szé gyentel,
ies, gyilkos kunmadarasi é s miskolci pogromok egyik
következmé nye - sajtóVitába torkolt, A cionizmuSt
vállaló fiatalok ekkor már csoportosan, ki legálisan,
mások (növekv  számban) illegálisan Palesztinába
tartottak. Az   eszmé nyük Erec lzrael, a szület ben lé ,
v  lzrael Állam, az id sebbek cé lIa inkább az Amerikai
Egyesült Államok volt.

Pedig köZülük l945-ben sokan a kommunista párt-
tal lé trejött együttm ködé St l ú i világot, cé liaik meg-
valósulását, társadaImi igazságté telt Vártak. Feladatot
vállaltak az irányí tásuk alatt álit er szakszervezetek-
ben is, Úgy vé lté k, hogy a kapcsolatokon keresztül be-
folyást tudnak gyakorolni a kommunistákra, Ha a zsi-
dó fiatalok aktí Van támogatiák a MKP-t, vezet í  bizo-
nyára változtatnak álláspontiukon, elismerik a cionis-
ta tevé kenysé get, lehet vé  teszik a legális kivándor-
lást, Remé nyeikben csalatkozniuk kellett.

Korábbi ;;í ji'iff;::[,ffiii1,:1,§:fi:;
hel}tállásukat nem é rté kelté k, ahogy az ú jabb, zsidó
é rdekeké rt elgondolt ecyüttm ködé st sem,,,Hirtelen
nem lé tezett többé  hivatalos zsidóké rdé s. csakis é s
kizárólag a magyar demokrácia harcáról é s a magyal
né p áldozatairól beszé ltek, A fáidalom é s az é get  sé -
relem é rzé se volt ez, mert legalábbis tudat alatt re,
mé ltünk Valami Viszonzást, kárpótlást, valamifé le
nagy, ünnepé lyes esemé n}t, Amikor Európa meggyá-
szolja né pünk sok millió mártí r!át, amib l mi, akik
megmaradtunk, valamifé le biztonságot merí thetünk,
másfé le iöv t remé lhetünk,

Ehelyett egy csaknem é rthetetlen szituáció el tt
álltunk, csaknem megfosztottak bennünket mé g attól
is, hogy jogunk legyen az áldozatokhoz (.,.) Mé g a
számok is hallgattak, elfedté k a szenvedé s ú tiát" - í rta
a nyiIaskereSztes terror idejé n Sokat Vállalt Fiedl Rafa-
el,'o

Rátkai Károly a volt deportáltak fé lelmeire, megú ju,
ló gondjaira é rzé kenyen é s nyí ltan reagált, Nyugtala-
ní totta aZ országszerte szé lesed  körben tapasztalt
,,feleité si igé ny", ,,lgen sokan vágták a szemembe,
hogy elé g volt már Mauthausenb l, elé g volt a krema-
tóriumok folytonos emlegeté sé b l (, , , ). De kinek? El,
sósorban a keretlegé nyeknek, a zsidó üzletek é s laká-
sok fosztogatóinak é s mindazoknak, akiknek szemé -

ben minden hazaté rt deportált egy-egy vádirat, mely
megzavarja egyé bké nt gondtalan álmaikat,"3' Arra biz-
tatott, hogy a demokrácia legy ri a mú lt szörny  kí -
sé rleteit, szenvedé seik é s megaláztatásaik dacára a
zsidók legyenek szelet  é s h sé ges fiai ennek a hazá-
nak,

A biztatáshoz igazodás nem volt egyszer . A tulaj-
donosi ré teg elleni támadások fol}tatódtak, A kialaku,
lóban lé v  vagy az elszánt ú lrakezdé ssel megtelem,
tett polgári egzisztencia ismé t veszé lybe került. Ezzel
együtt MauthauSen Volt ,,Vé d  rizeteseinek", a né met
biztonsági szervezetek egykori foglyainak,,megí té lé se"
|947 tavaszán Magyarországon tovább romlott.
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